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ABSTRAK
Koordinasi sangat di perlukan dalam suatu sistim kerja dalam suatu perusahaan, jika
terlambat atau tidak melakukan koordinasi antara setiap unit yang ada di dalam suatu
perusahaan , mak akan sulit untuk mencapai tujuan yang di harapkan.
Proses manajemen menghendaki adanya keteraturan dalam setiap aktivitas yang
dilakukan, tanpa adanya keteraturan dalam pencapaian tujuan dapat saja di selesaikan
oleh para karyawan, namun pencapaian tujuan belum tentu benar-benar efektif,jadi
dasarnya sebuah kegiatan baru efektif jika pekerjaan tersebut dilakukan dengan benarbenar sesuai yang direncanakan.
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “apakah koordinasi karyawan
berpengaruh signifikan terhadap peningkatan efektivitas kerja karyawan pada PT.
Mastersnow Indonesia?”. Proses pengumpulan data dilakukan dengan penelitian
kepustakaan dan penelitian lapangan melalui kuesioner, metode analisis data dilakukan
dengan metode deskriptif dan metode analisis regresi linier sederhana.
Berdasarkan hasil pengelolaan data yang dilakukan dengan bantuan SPSS maka
diperoleh persamaan regresi linier sederhana yaitu: Y= 19,292 + 0,790X. Uji Hipotesis
diperoleh bahwathitung(5,909) lebih besar dari ttabel(2,039) artinya, koordinasi karyawan
berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja karyawan.
Berdasarkan hasil uji signifikan, konstanta dan variable lindependen mempunyai angka
signifikan jauh di bawah 0,05yaitu 0,000. Hal ini menunjukka nbahwa model regresi
sudah layak untuk memprediksi pengaruh koordinasi karyawan dengan efektivitas kerja.
Pengujian determinasi R menjelaskan nilai koefisien korelasi (R) adalah0,538. Angka
inimenunjukkan bahwa kemampuan variable koordinas ikaryawan dalam menjelaskan
atau memberikan sebagian besar informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi
variable efektivitas kerja yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi sebesar 53,8%,
sedangkan sisanya yaitu 46,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar persamaan model.
Kata Kunci: Koordinasi dan EfektivitasKerja.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Proses
manajemen
menghendaki
adanya keteraturan dalam setiap
aktivitas yang dilakukan, tanpa adanya
keteraturan dalam pencapaian tujuan
dapat saja di selesaikan oleh para
karyawan, namun pencapaian tujuan
belum tentu benar-benar efektif, jadi
dasarnya sebuah kegiatan baru efektif
jika pekerjaan tersebut dilakukan
dengan benar-benar sesuai yang
direncanakan.
Banyak faktor yang mempengaruhi
efektivitas kerja, faktor-faktor yang
dapat mempengaruhi efektivitas antara
lain
kemampuan,
keahlian,
pengetahuan, sikap motivasi, stres.
Koordinasi adalah proses pengarahan
dan pengintegrasian semua unsur
manajemen didalam organisasi untuk
pencapaian tujuan. Koordinasi memiliki
pengaruh yang cukup erat dengan
efektivitas kerja, artinya karyawan atau
pegawai
yang
diarahkan
untuk
mengerjakan tugas seperti pelaporan
data jika dilaksanakan dengan baik akan
memberikan kemudahan bagi pihak
manajemen
untuk
melakukan
efektivitas kerja yang baik pula.
Seperti pernyataan berikut, bahwa
koordinasi merupakan suatu hal penting
karena dengan adanya koordinasi dapat
di cegah terjadinya kecekcokan, dan
kekosongan pekerjaan, orang-orang dan
pekerjaannya di selaraskan serta
diarahkan untuk pencapaian tujuan
perusahaan, sarana dan prasarana
dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan
organisasi, supaya pencapaian tujuan
masing-masing karyawan harus mampu
mencapai tujuan organisasi, supaya
semua
tugas
kegiatan
dapat
diselesaikan pada sasaran yang
diinginkan.

Dalam proses koordinasi ini selalu
ditemui
masalah-masalah
seperti
sulitnya mengatur karyawan didalam
perusahaan karena ketidaksamaan
keinginan antara pihak manajemen
dengan cara memberikan pengetahuan
tentang
keorganisasian
dan
pelaksanaan kerja
Masalah
Adapun masalah yang di kemukakan
dalam penelitian ini yaitu ” Apakah
Koordinasi karyawan Berpengaruh
Signifikan
Terhadap
Peningkatan
Efektivitas Kerja Karyawan Pada PT.
Mastersnow Indonesia ?”.
Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang ingin di
capai oleh penulis dalam melakukan
penelitian adalah untuk mendapatkan
jawaban atas permasalahan yang telah
didefinisikan sebelumnya yaitu :
1. Sebagai bahan perbandingan bagi
penulis mengenai teori – teori yang
ada di bangku kuliah dengan yang
terjadi di lapangan.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi
pimpinan perusahaan mengenai
Pengaruh Koordinasi karyawan
Terhadap Efektivitas Kerja.
3. Sebagai bahan perbandingan bagi
penulis selanjutnya mengenai
Pengaruh Koordinasi karyawan
Terhadap Efektivitas Kerja.
Manfaat Penelitian
1. Sebagai bahan masukkan bagi
pimpinan perusahaan tentang
Pengaruh Koordinasi karyawan
Terhadap Efektivitas Kerja Pada PT.
Mastersnow Indonesia.
2. Sebagai bahan referensi bagi
peneliti selanjutnya mengenai
Pengaruh Koordinasi karyawan
Terhadap Efektivitas Kerja Pada PT.
Mastersnow Indonesia.
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STUDI KEPUSTAKAAN
Pengertian Koordinasi
Kusrianto (2007.85)
menyatakan
bahwa : “Koordinasi adalah kegiatan
mengarahkan, mengintegrasikan, dan
mengkoordinasikan
unsure-unsur
manajemen dan pekerjaan-pekerjaan
para bawahan dalam mencapai tujuan
organisasi”.

koordinasi harus ada keselarasan
aktivitas antara bagian organisasi serta
keselarasan tugas antara pegawai
dalam usaha pencapaian efektivitas
kerja, sehingga kinerja karyawan akan
meningkat
dan
semakin
mensejahterakan
dirinya
dan
perusahaan.

Koordinasi pada intinya merupakan
kesatuan tindakan, kesatuan usaha,
penyesuaian antara bagian maupun
sinkronisasi
dan
integrasi
yang
keselarasan kerja berdasarkan pada
keselarasan.

Tipe Koordinasi
Umumnya organisasi memiliki tipe yang
dipilih
dan
disesuaikan
dengan
kebutuhan atau kondisi-kondisi tertentu
yang diperlukan untuk melaksanakan
tugas agar pencapaian tujuan tercapai
dengan baik. Menurut Kusrianto
(2007:86) tipe koordinasi dibagi menjadi
dua bagian besar yaitu koordiasi vertical
dan koordinasi horizontal. Kedua tipe ini
biasanya ada dalam sebuah organisasi.
Maka kedua tipe koordinasi ini dapat
dilihat pada penjelasan di bawah ini:
1. Koordinasi
Vertikal
(Vertical
Coordination) adalah kegiatankegiatan penyatuan, pengarahan
yang dilakukan oleh atasan
terhadap
kegiatan
unit-unit,
kesatuan-kesatuan kerja yang ada
di bawah wewenang dan tanggung
jawabnya.
Tegasnya,
atasan
mengkoordinasi semua aparat
yang ada di bawah tanggung
jawabnya
secara
langsung.
Koordinasi vertical ini secara relatif
mudah dilakukan, karena atasan
dapat memberi sanksi kepada
aparat yang sulit diatur.
2. Koordinasi Horizontal (Horizintal
Coordination)
adalah
mengkoordinasikan
tindakantindakan atau kegiatan-kegiatan
penyatuan,
pengarahan
yang
dilakukan
terhadap
kegiatankegiatan dalam tingkat organisasi
(aparat) yang setingkat. Koordinasi
horizontal
ini
dibagi
atas
interdisciplinary dan interrelated.

Atas dasar tersebut maka penulis dapat
menyatakan bahwa kiranya azas

Interdisciplinary
adalah
suatu
koordinasi dalam rangka mengarahkan,

Koordinasi mengimplikasikan bahwa
elemen-elemen sebuah organisasi
saling berhubungan dan merekia
menunjukkan keterkaitan sedemikian
rupa,
sehingga
semua
orang
melaksanakan tindakan-tindakan tepat,
pada waktu tepat dalam rangka supaya
mencapai tujuan-tujuan.
Koordinasi merupakan pencapaian
keselarasan individu dalam usaha
mencapai
tujuan
serta
sasaran
kelompok. Koordinasi di dalam suatu
organisasi merupakan suatu hal yang
sangat penting untuk dikembangkan,
dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Tanpa adanya koordinasi,
maka bagian-bagian atau departemendepartemen akan kehilangan peranan
mereka dalam organisasi.
Koordinasi
adalah
proses
pengintegrasian tujuan-tujuan dan
kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan
yang terpisah (departemen-departemen
atau bidang-bidang fungsional) pada
suatu organisasi untuk mencapai
tujauan secara efisien dan efektif
(Husein, 2007:195)
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menyatukan
tindakan-tindakan,
mewujudkan, dan menciptakan disiplin
antara unit yang satu dengan unit yang
lain secara intern maupun ekstern pada
unit-unit yang sama tugasnya.
Interrelated adalah koordinasi antar
badan (instansi); unit-unit yang
fungsinya berbeda, tapi instansi yang
satu dengan yang lain saling bergantung
atau mempunyai kaitan secara intern
atau ekstern yang levelnya setaraf.
Koordinasi horizontal ini relatif sulit
dilakukan, karena koordinator tidak
dapat memberikan sanksi kepada
pejabat yang sulit diatur sebab
kedudukannya setingkat.
Setelah melihat kedua tipe koordinasi
ini, menurut Husein (2007:389) dapat
dilihat pula ada 4 (empat) elemen
fundamental pada koordinasi vertikal,
yaitu:
1. Rantai
Komando
(Chain
of
Command)
Rantai komando adalah garis yang
tidak putus dari wewenang yang
menjulur dari puncak organisasi ke
eselon terbawah dan memperjelas
siapa melapor kepada siapa.
2. Rentang Pengawasan (Span of
Control)
Rentang kendali adalah jumlah
bawahan yang dapat diarahkan
secara efisien dan efektif oleh
seorang manajer.
3. Pendelegasian (Delegation)
Pendelegasian adalah hak-hak
interen dalam suatu posisi
manajerial untuk memberikan
perintah
dan
mengharapkan
dipatuhinya perintah itu.
4. Sentralisasi-Desentralisasi
(Centralization-zentaralitatotin)
Sentralisasi
merujuk
kepada
pembatasan tanggung jawab dalam
pengambilan
keputusan yang
berada pada puncak hirarki
organisasi. Hanya pemilik yang
dapat mengambil keputusan apa

yang harus dijual, dan berapa jam
dibuka.
Sentralisasi
tidak
memberikan izin kepada karyawan
untuk membuat keputusan utama.
Desentralisasi merujuk kepada
perluasan tanggung jawab dalam
pengambilan keputusan kepada
setiap
level
organisasi.
Desentralisasi berasumsi bahwa
orang-orang
terdekat
kepada
msasalah yang paling tahu tentang
suatu hal dan dapat membuat
keputusan yang terbaik dalam
menangani suatu masalah. Maka,
keputusan tidak akan terlambat,
yang biasanya terjadi jika top
eksekutif yang harus menangani
seluruh masalah.
Sedangkan dalam koordinasi horizontal
menurut Husein (2007:389) ada 4
(empat) elemen dapat ditempuh untuk
melaksanakan koordinasi adalah:
1. Departementalisasi matriks
Departementalisasi matriks adalah
mengelompokkan suatu struktur
yang menciptakan lini rangkap dari
wewenang,
menggabungkan
departementalisasi
fungsional
produk,
2. Pembentukan tim-tim fungsional
silang
Pembentukan tim-tim fungsional
silang
adalah
membentuk
beberapa tim yang saling memiliki
keterkaitan antara satu tim
fungsional dan tim fungsional
lainnya dengan bekerja sama.
3. Satuan-satuan tugas (Task Force)
Satuan-satuan
(Task
Force)
dibentuk oleh manajemen berupa
kelompok-kelompok tugas atau
unit-unit yang melakukan tugas
yang spesifik pada masing-masing
satuan.
4. Personil
penghubung
(Liason
Personel)
Personil
penghubung
(Liason
Personel) adalah orang yang
ditugaskan
untuk
menjadi
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penghubung antara satu bagian
dengan bagian lain atau suatu unit
dengan unit lain agar pelaksanaan
tugas dapat dilakukan dengan baik.
Tujuan Koordinasi
Apabila dalam organisasi dilakukan
koordinasi secara efektif maka ada
beberapa manfaat yang didapatkan.

3.

4.

5.
Menurut Kusrianto (2007.197) adapun
manfaat koordinasi antara lain:
1. Dengan
koordinasi
dapat
dihindarkan perasaan terlepas satu
sama lain, antara satu sama lain,
antara satuan-satuan organisasi
atau antara pejabat yang ada
dalam organisasi.
2. Menghindari suatu pendapat atau
perasaan bahwa satuan organisasi
atau pejabat merupakan yang
paling penting.
3. Menghindari
kemungkinan
timbulnya pertentangan antara
bagian dalam organisasi.
4. Menghindari terjadinya kekosongan
pekerjaan terhadap suatu aktivitas
dalam organisasi.
5. Menimbulkan kesadaran diantara
para
pegawai
untuk
saling
membantu.
6. Jelas manfaat koordinasi sangat
membentukan
terselenggaranya
usaha yang telah diprogramkan
untuk
mencapai
hasil
yang
diharapkan.
Tetapi
apabila
koordinasi tidak melaksanakan atas
departementasi dan pembagian
kerja, akan menimbulkan organisasi
yang berjalan sendiri-sendiri tanpa
ada kesatuan arah.
Menurut Kusrianto (2007.86) koordinasi
penting dalam suatu organisasi, yakni:
1. Untuk
mencegah
terjadinya
kekacauan, percekcokan, dan
kekembaran atau kekosongan
pekerjaan.
2. Agar orang-orang dan pekerjaan
diselenggarakan serta diarahkan

untuk
mencapai
tujuan
perusahaan.
Agar sarana dan prasarana
dimanfaatkan untuk mencapai
tujuan.
Supaya semua unsur manajemen
dan pekerjaan masing-masing
individu pegawai harus membantu
tercapainya tujuan organisasi.
Supaya semua tugas, kegiatan, dan
pekerjaan terintegrasi kepada
sasaran yang diinginkan.

Jadi koordinasi sangat penting dalam
mengarahkan para bawahan untuk
mencapai tujuan yang sesuai dengan
apa yang direncanakan perusahaan.
Metode Koordinasi Efektif
Agar koordinasi dapat tercapai dengan
efektif dan memiliki potensi yang lebih
berarti maka perlu diketahui metode
untuk mencapai arah tersebut.
Menurut Rivai (2006:89) ada tiga (3)
kaidah
yang
memenuhi
dalam
koordinasi:
1. Harus ada kontak langsung mereka
yang
kegiatannya
harus
dikoordinsikan.
2. Koordinasi harus dimulai pada
tahap yang paling awal sebelum
kebijakan dibentuk secara lengkap.
3. Koordinasi harus merupakan suatu
proses yang berkelanjutan.
Adanya kontak langsung diantara
diperlukan bagi pegawai-pegawai yang
melaksanakan kerja, kontak langsung ini
merupakan kegiatan melaksanakan
komunikasi secara langsung diantara
sesame pegawai sehingga akan
memberikan kesamaaan pemahaman
atas yang dilakukan.
Banyaknya ketidak efektifan kerja
karena kekurangannya kesediaan untuk
selalu berkomunikasi sehingga kendalakendala dalam melaksanakan tugas
menjadi bertambah berat, yang

5

JURNAL STINDO PROFESIONAL
Volume VI | Nomor 6 | Nopember 2020
I S S N : 2443 – 0536
seharusnya dapat dipecah jika pegawai
bersedia untuk bertemu langsung
membicarakan masalah-masalah yang
ada.
Koordinasi yang dimulai pada tahap
awal adalah kepentingan yang sangat
diperlukan sebelum kebijakan yang
berhubungan dengan tugas dibentuk
secara lengkap dan menyeluruh.
Koordinasi yang lebih awal dapat
memberikan
pemahaman
awal
sehingga pada saat tugas dilaksanakan
tidak memiliki kendala yang besar.
Proses
koordinasi
yang
perlu
dilaksanakan secara terus-menerus atau
yang
berkelanjutan.
Pentingnya
kelanjutan
ini
dilakukan
untuk
mencegah terjadinya kesalahan fatal
pada proses pelaksanaan tugas. Dengan
koordinasi yang berkelanjutan maka
proses evaluasi tetap dapat dilakukan
untuk mencapai kesempurnaan tujuan
pekerjaan.
Selanjutnya
Kusrianto
(2007:200)
mengemukakan koordinasi potensial
dapat ditingkatkan dalam 2 (dua) cara
yaitu:
1. Sistim informasi vertical
Sistim informasi vertical adalah
peralatan melalui mana data yang
disalurkan melewati tingkatantingkatan organisasi. Komunikasi
dapat terjadi didalam atau diluar
rantai perintah. Sistem informasi
manajemen telah dikembangkan
dalam kegiatan-kegiatan seperti
pemasaran, keuangan, produksi,
dan operasi-operasi internasional
untuk meningkatkan informasi
yang tesedia bagi perencanaaan
koordinasi untuk meningkatkan
informasi yang tersedia bagi
perencana
koordinasi
dan
pengawasan.
2. Hubungan-hubungan
lateral
(Horizontal)

Melalui
pemotongan
rantai
perintah,
hubungan-hubungan
lateral membiarkan informasi
dipertukarkan keputusan dibuat
pada tingkat hirarki dimana
informasi dibutuhkan ada.
Menurut Kusrianto (2007:200) ada
beberapa hubungan lateral yang dapat
diperinci sebagai berikut;
1. Kontak langsung antar individuindividu yang dapat meningkatkan
efektivitas dan efesiensi kerja.
2. Peranan
penghubung
yang
menangani
komunikasi
antar
departemen sehingga mengurangi
panjangnya saluran komunikasi.
3. Panitia dan satuan-satuan tugas.
Panitia
biasanya
diorganisasi
secara formal dengan pertemuan
yang dijadwalkan teratur. Satuan
tugas dibentuk bila dibutuhkan
untuk masalah-masalah khusus.
4. Pengintegrasian peranan-peranan,
yang dilakukan oleh misalnya
manajer produk atau proyek,
diciptakan bila suatu produk, jasa
atau proyek memerlukan tingkat
koordinasi
yang
tinggi dan
perhatian yang terus-menerus dari
seseorang.
5. Peranan penghubung manajerial,
yang
mempunyai
kekuasaan
menyetujui perumusan anggaran
oleh
satuan-satuan
yang
diintegrasikan
dan
implementasikan. Ini diperlikan bila
posisi
pengintegrasian
yang
dijelaskan pada poin “4” diatas
tidak
secara
efektif
mengkoordinasikan tugas tertentu.
Menurut Kusrianto (2007) caracara mengadakan koordinasi yang
baik adalah:
1. Membiarkan keterangan langsung
dan secara bersahabat. Keterangan
mengenai pekerjaan saja tidak
cukup, karena tindakan-tindakan
yang tepat harus diambil untuk
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2.

3.
4.

5.
6.

menciptakan dan menghasilkan
koordinasi yang baik,
Mengusahakan agar pengetahuan
dan penerimaan tujuan yang akan
dicapai oleh anggota. Tidak
menurut masing-masing individu
dengan tujuannya sendiri-sendiri.
Tujuan itu adalah bersama.
Mendorong para anggota untuk
bertukar pikiran, mengutamakan
ide, saran-saran dan sebagainya.
Mendorong para anggota untuk
berpartisipasi
dalam
tingkat
perumusan
dan
penciptaan
sasaran.
Membina human relation yang baik
antar sesama karyawan.
Manajer
sering
melakukan
komunikasi informal dengan para
bawahan.

Jadi semua metode dan cara koordinasi
yang disarankan dapat dijadikan bahan
masukan bagi pihak manajemen
perusahaan
untuk
mendapatkan
koordinasi yang efektif.
Pengertian Efektivitas Kerja
Setiap organisasi mempunyai tujuan
baik organisasi besar maupun kecil.
Kendatipun tujuan organisasi yang satu
dengan lain berbeda. Oleh sebab itu
dalam dunia penelitian hal ini
menimbulkan banyak kriteria dalam
mencapai tujuan organisasi tersebut.
Untuk memberikan gambaran lebih luas
tentang pengertian efektivitas kerja
berikut
ini
Siagian
(2006:151)
memberikan arti sebagai berikut:
Efektivitas
adalah
penyelesaian
pekerjaan tepat pada waktu yang telah
ditetapkan, artinya pelaksanaan suatu
pekerjaan dinilai baik atau sangat
tergantung
pada
penyelesaian
pekerjaan tersebut, bagaimana cara
melaksanakan dan berapa yang telah
dikeluarkan untuk itu.

Sunarto (2007:269) berpendapat bahwa
efektivitas kerja adalah suatu keadaan
yang menunjukkan tingkat keberhasilan
kegiatan manajemen dalam mencapai
tujauan bersama.
Komaruddin (2004:269) menyatakan
“Efektivitas adalah suatu keadaan yang
menunjukkan tingkatan keberhasilan
atau kegagalan kegiatan manajemen
dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan terlebih dahulu”.
Organisasi sebagai suatu bidang kerja
hendaknya
direncanakan,
dibina,
dikendalikan, disempurnakan dan ditata
dengan sebaik-baiknya secara efesien
dan efektif dalam usaha mencapai
tujuan yang ditetapkan.
Siagian (2006:151) mengatakan bahwa
efektivitas kerja adalah penyelesaian
pekerjaan tepat waktu yang telah
ditentukan, artinya pelaksanaan suat
pekerjaan dinilai baik atau tidak sangat
tergantung pada penyelesaian tugas
tersebut, bagaimana cara melaksanakan
dan berapa biaya yang dikeluarkan
untuk itu.
Manullang
(2009:59)
menyatakan
bahwa “Efektivitas merupakan suatu
ukuran yang memberikan gambaran
seberapa jauh target dapat tercapai”.
Dari defenisi yang dikemukakan para
ahli diatas dapat disimpulkan bahwa
efektivitas adalah suatu kegiatan yang
dilakukan dengan baik dan benar
sehingga pencapaian tujuan perusahaan
dapat
berjalan
sesuai
yang
direncanakan.
Sinungan
(2007:256)
menyatakan
“Efektivitas dapat dilakukan dengan
menspesifikasikan
sasaran
untuk
seluruh organisasi, dan individu-individu
serta
kelompok-kelompok
pada
organisasi perlu dikoordinasi”.
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Disiplin kerja merupakan sikap yang
ditunjukkan oleh karyawan berupa
keputusan dan ketaatan secara sadar
terhadap aturan-aturan yang ditetapkan
oleh organisasi. Setiap karyawaan
diharapkan mampu untuk mematuhi
segala aturan yang ada. Selain itu,
karyawan
juga
harus
dapat
mempergunakan
waktu
seefesien
mungkin. Terutama dengan cara dating
tepat waktu kekantor dan berusaha
untuk menyelesaikan tugas dengan
sebaik-baiknya sehingga efektivitas
kerja dapat tercapai.
Tanggung jawab kerja adalah suatu
sikap yang ditunjukkan oleh karyawan
dimana mereka harus bertanggung
jawab terhadap pekerjaan yang
diberikan dengan bekerja sebaikbaiknya.
Upaya dalam meningkatkan efektivitas
kerja
dapat
dilakukan
dengan
pembinaan karyawan serta jaminan
keamanan selama bekerja maupun
sesudahnya, dan yang paling penting
adlah terjadinya koordinasi yang baik
antar pemimpin dengan karyawan dan
antar karyawan itu sendiri.
Peningkatan kualitas sumber daya
manusia tentunya sangat diperlukan
guna
mewujudkan
hasil
yang
diharapkan oleh setiap perusahaan.
Setiap karyawan sudah sepatutnya
diharapkan untuk lebih meningkatkan
efektivitas kerja mereka melalui
berbagai
tahapan usaha secara
maksimal.
Sehingga
pemanfaatan
sumber daya manusia yang dilakukan
perusahaan akan lebih berpotensi dan
akan lebih mendukung keberhasilan
perusahaan.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Efektivitas
Winardi menyatakan, Keefektifan dapat
dilakukan dengan mengklasifikasikan
sasaran-sasaran
untuk
seluruh

organisasi, dan individu-individu serta
kelompok-kelompok pada organisasi
perlu dikoordinasikan.
Menurut Louis A. Allen dalam Kusrianto
(2007:74) “pendelegasian wewenang
merupakan proses yang diikuti oleh
seseorang manajer dalam pembagian
kerja yang dipikulkan kepadanya
sehingga ia dan bawahannya dapat
mengerjakan pekerjaan dengan efektif”.
Pendelegasian
wewenang
mempengaruhi atasan dan bawahan
dalam melakukan pekerjaan dengan
efektif.
Menurut Gibson et dalam Kusrianto
(2007:76),
faktor-faktor
yang
mempengaruhi efektivitas antara lain:
1. Kemampuan
2. Keahlian
3. Pengetahuan
4. Sikap
5. Motivasi
6. Stress
Kemampuan yang dimaksud ini adalah
kemampuan karyawan dalam dirinya,
baik kemampuan teknis maupun
kemampuan
umum.
Koordinasi
memerlukan kemampuan ini, terutama
kemampuan
atasan
dalam
mengarahkan
anggotanya
untuk
mencapai hal-hal yang diinginkan.
Keahlian adalah kemampuan spesif
untuk menangani masalah teknis
tertentu pekerjaan. Keahlian melakukan
koordinasi penting dimiliki oleh seorang
koordinator seperti seorang pemimpin
keahlian ini selain ditunjang oleh
kemampuan juga dilengkapi dengan
adanya pengalaman-pengalaman dalam
mengkoordinasi orang lain.
Pengetahuan
merupakan
suatu
kemampuan yang diperoleh dari
pengembangan diri melalui penelusuran
keilmuan.
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Sikap
adalah
kepribadian
yang
tercermin dari wujud prilaku seseorang,
dari sikap yang baik maka koordinasi
dapat dijalankan dengan baik.
Sedangkan motivasi merupakan suatu
dorongan yang timbul dari dalam diri
sendiri seseorang untuk melakukan
sesuatu kegiatan. Koordinasi dapat
dilanjutkan dengan baik jika bawahan
memiliki motivasi tinggi, yang diperoleh
dari tindakan atasan dalam memotivasi
dan mendorong bawahan mereka.
Stress adalah tekanan yang timbul
akibat tekanan lingkungan, diluar diri
manusia seperti pekerjaan yang
dilakukan. Mengurang tingkat stress
dapat
memberikan
keefektifan
koordinasi, dengan cara mencegah halhal yang dapat menimbulkan stress
kerja, misalnya pemberian tugas sesuai
dengan
kemampuan
anggota,
memberikan
kesempatan
untuk
beristirahat dalam tugas, memberikan
penghargaan untuk melaksanakan tugas
yang kesempatan dilakukan atasan.
Intinya jika kesemua hal diatas (kecuali
stress) dimiliki karyawan dalam tingkat
yang tingkat, maka koordinasi yang
dilakukan
oleh
atasan
kepaada
bawahannya akan semakin efektif.
Seiring
dengan
hal-hal
yang
mempengaruhi efektivitas koordinasi
diatas, Robin memberikan Kriteria atau
faktor yang mempengaruhi keefektifan
koordinasi antara lain:
1. Produktivitas
2. Efesiensi
3. Kualitas
4. Kecelakaan
5. Kepuasan
6. Abesensi
7. Motivasi
Terjadinya ketidak efektifan kerja
seseorang karyawan, salah satunya
disebabkan oleh faktor-faktor ini, untuk

melakukan apakah seorang karyawan
memiliki kerja efektif atau tidak, perlu
dikaji lebih dalam tentang seberapa
jauh faktor tersebut mempunyai
dampak kondisi tertentu.
Faktor-faktor yang mempengaruhi
efektivitas kerja karyawan sebagian
besar berasal dari perusahaan, namun
ada juga faktor yang berasal dari luar
perusahaan umumnya presentasenya
kecil, misalnya faktor keluarga, ekonomi
dan lain sebagainya.
Berdasarkan pendapat para ahli ini
dapat disimpulkan bahwa efektivitas
kerja karyawan dipengaruhi oleh
beberapa
faktor
yaitu
tingkat
produktivitas kerja, keahlian kerja
pengetahuan, kepuasan, sikap mental
dan motivasi.
Hipotesis
Sesuai dengan teori dan hasil penelitian
terdahulu tersebut, maka penulis
mengajukan hipotesis sebagai berikut:
Koordinasi
karyawan
pada
PT.
Mastersnow belum berpengaruh secara
signifikan
dalam
meningkatkan
efektivitas kerja karyawan.
METODE PENELITIAN
Populasi
Populasi adalah semua nilai baik hasil
perhitungan maupun pengukuran baik
kuantitatif maupun kualitatif, daripada
karateristik
tertentu
mengenai
sekelompok objek yang lengkap dan
jelas (Usman dan Akbar, 2006 : 181),
sedangkan
menurut
(Sugiyono,
2007:92), populasi adalah wilayah
generalisasi yang terdiri dari objek atau
subjek yang mempunyai kuantitas dan
karakteristik tertentu yang ditetapkan
oleh peneliti untuk dipelajari dan
kemudian ditarik suatu kesimpulannya.
Populasi merupakan kumpulan individu
atau objek peneliti yang memiliki
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kualitas serta ciri-ciri yang telah
ditetapkan. Populasi dalam penelitian
ini adalah karyawan PT. Mastersnow
Indonesia yang berjumlah sebanyak 32
orang.
Sampel
Sampel Penelitian adalah sebagian atau
wakil yang akan diteliti. Kriteria
responden atau sampel yang akan
dipilih adalah karyawan yang bekerja
pada PT. Mastersnow Indonesia yang
berjumlah
32
orang.
Tehnik
pengambilan sampel pada penelitian ini
adalah Full Sampling Random. Maka
sampel penelitian ini adalah seluruh
populasi penelitian. Menurut Sugiyono
(2007: 72), jika peneliti menggunakan
seluruh elemen populasi menjadi data
penelitian, maka disebut sensus, jika
sebagian saja disebut sampel.
Metode Analisa Data
Data-data yang telah dikumpulkan
dianalisis secara deskriptif dan regresi
linier sederhana.
Metode Analisis Regresi Linear
Sederhana
Metode analisis linear sederhana
dilakukan untuk mengetahui seberapa
besar
pengaruh
variabel
bebas
(koordinasi
karyawan)
terhadap
variable terikat (efektivitas kerja
karyawan). Di dalam menganalisis data
ini, penulis menggunakan bantuan
aplikasi software SPSS 19.0 for windows.
Adapun persamaan regresi linier
sederhana
menurut
Sugiyono
(2006:237) adalah:
Y = a + b X + e , dimana:
Y = Efektivitas kerja karyawan
X = Koordinasi karyawan
a = Konstanta
b = Koefisien regresi
e = standart error

Uji Hipotesis
Uji
hipotesis
dilakukan
untuk
mengetahui apakah variabel bebas
berpengaruh terhadap variabel terikat,
terdiri dari:
a.
Uji t
Uji statistic t dilakukan untuk
menguji apakah variable bebas ( X )
secara individu mempunyai hubungan
yang signifikan atau tidak terhadap
variable terkait ( Y ). Rumus umum t
untuk menguji hipotesis diatas adalah
sebagai berikut:
t=

√
√

²

Keterangan :
t
= Nilai t hitung
r
= Koefisien kolerasi
n
= Jumlah sampel
Bentuk penguji yang digunakan adalah :
H0 = Tidak terdapat hubungan yang
signifikan antara variable bebas ( X )
dengan variable terikat ( Y )
H1 = Terdapat hubungan yang signifikan
antara variable bebas ( X ) dengan
variable terikat ( Y )
Dasar pengambilan keputusan adalah:
thitung < ttable maka H0 diterima dan H1
ditolak
thitung > ttabel maka H1 diterima dan H0
ditolak
b.

Koefisien Determinasi
Tehnik ini digunakan untuk
mengetahui besarnya pengaruh variabel
bebas terhadap variabel terikat.
Perhitungan
dilakukan
dengan
mengkuadratkan nilai koefisien korelasi
dan dikaitkan dengan 100%, dengan
rumus sebagai berikut:
D = R2 x 100%
Keterangan:
D = Koefisien determinan
R = Koefisiensi korelasi
PEMBAHASAN
Analisis Regresi Linier Sederhana
Dalam persamaan regresi sederhana
dapat
dilakukan
dengan
menginterpretasikan angka-angka yang
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ada
di
dalam
unstandardized
coefficients pada tabel berikut:
TABEL ANALISIS REGRESI SEDERHANA
Coefficientsa
Standardiz
Unstandardiz
ed
ed
Coefficient
Coefficients
s
Std.
Model
B
Error
Beta
t
Sig.
1 (Consta 19.29 3.263
5.91 .00
nt)
2
3
0
X
.790 .134
.733 5.90 .00
9
0
a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Olahan SPSS V.20
Dari
tabel
diatas,
dengan
memperhatikan angka yang berada
pada kolom standardized coefficients
beta, maka dapat disusun persamaan
regresi sederhana sebagai berikut :
Y = 19,292 + 0,790X
Dari persamaan regresi di atas maka
dapat diinterpretasikan beberapa hal,
antara lain:
1. Nilai Constant (a) =19,292 =
konstanta
Nilai konstanta persamaan di
atas adalah sebesar 19,292
menjelaskan bahwa tanpa
adanya X (koordinasi karyawan)
maka perolehan Y (efektivitas
kerja) sebesar 19,292.
2. Nilai b = 0,790 memiliki nilai
koefisien regresi sebesar 0,790.
Nilai koefisien menunjukkan
bahwa X (koordinasi karyawan)
berpengaruh positif terhadap
efektivitas kerja. Hal ini
menggambarkan bahwa jika
terjadi kenaikan koordinasi
karyawan sebesar 1 persen,
maka nilai efektivitas akan
mengalami kenaikan sebesar
0,790 dengan asumsi variabel

independen yang lain di anggap
konstan.
Pengujian Hipotesa
Dalam menguji hipotesa digunakan
pengujian determinasi R square dan
uji t.
A. Uji koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi (R square)
menunjukan seberapa besar variabel
independen
menjelaskan
variabel
dependenya. Nilai R Square adalah 0
sampai dengan 1. Apabila nilai R square
mendekati 1, maka variabel independen
memberikan semua informasi yang
dibutuhkan untuk memprediksi variasi
variabel dependen. Sebaliknya, semakin
kecil nilai R Square, maka kemampuan
variabel
independen
dalam
menjelaskan
variabel
dependen
semakin terbatas.
Dalam menentukan kelayakan dan
tidaknya suatu item yang akan
digunakan biasanya adalah uji signifikasi
koefisien korelasi pada taraf 0.05.
Artinya suatu item dianggap memiliki
tingkat keberterimaan atau valid jika
memiliki korelasi signifikasi terhadap
skor total item. Berikut tabel yang
mengambarkan range validitas.
Tabel: Range Validitas
Interval Koefisien Tingkat Hubungan
Korelasi
0,000 ̶ 0,199
Sangat Rendah
0,200 ̶ 0,399
Rendah
0,400 ̶ 0,599
Sedang
0,600 ̶ 0,799
Kuat
0,800 ̶ 1,000
Sangat Kuat
Sumber : Sugiono (2005:183)
Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan
seberapa besar korelasi besar korelasi
atau
hubungan
antara
variabel
independen dengan variabel dependen.
Koefisien korelasi dikatakan kuat
apabila nilai R berada diatas 0,5 atau
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mendekati 1. Berdasarkan hasil
pengelolahan data dengan program
TABEL : HASIL PENGUJIAN DETERMINASI R

statistik, maka diperoleh hasil sebagai
berikut :

2

Model Summaryb
Mo
del
1

R
.733a

Change Statistics
R
Std. Error
Squar Adjusted
of the
R Square
e
R Square Estimate Change F Change df1 df2
.538
.522
7.828
.538
34.916
1
30

Sig. F
DurbinChange Watson
.000
2.258

a. Predictors: (Constant), X
b. Dependent Variable: Y
Sumber: Hasil Olahan SPSS V.20
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa
nilai koefisien korelasi (R) adalah 0,733a
atau mendekati angka 1 yang artinya
bahwa tingkat hubungan yang kuat
antara Koordinasi karyawan dengan
efektivitas kerja
Tabel R square menunjukkan bahwa
nilai koefisien determinasi yang sudah
disesuaikan (R square) adalah 0,538
atau 53,8% artinya bahwa 53,8%
efektivitas kerja dipengaruhi partsipasi
anggaran sebesar 53,8%, sedangakan
46,2% dipengaruhi oleh variabel lain
diluar penelitian ini.
Uji t (Uji Parsial)
Uji t dimaksudkan untuk melihat secara
parsial apakah ada pengaruh yang

signifikan dari variabel independent (X)
terhadap variabel dependent (Y).
Bentuk pengujiannya yaitu:
Ho : b = 0 (variabel independent
(koordinasi karyawan) secara parsial
tidak berpengaruh positif dan signifikan
terhadap
variabel
dependent
(efektivitas kerja)).
H1 : b ≠ 0 (variabel independent
(koordinasi karyawan) secara parsial
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap
variabel
dependent
(efektivitas kerja)). Nilai t hitung akan
dibandingkan dengan nilai t tabel.
Kriteria pengambilan keputusan, yaitu:
Ho diterima bila thitung < ttabel pada α =
5%
Ho ditolak bila thitung ≥ ttabel pada α = 5%

TABEL: HASIL UJI-t
Coefficientsa

Model
1
(Constant)
X
a. Dependent Variable: Y

Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
19.292
3.263
.790

.134

.733

t
5.913

Sig.
.000

5.909

.000

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS V.20
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Berdasarkan hasil pengolahan data yang
terlihat pada tabel di atas diperoleh
hasil uji t yang diperlukan untuk
menguji signifikansi konstanta dan
variabel independen. Pada kolom
signifikan, konstanta dan variabel
independen (koordinasi karyawan)
mempunyai angka signifikan jauh di
bawah 0,05 (0,000 untuk konstanta dan
0,000 untuk partisipasi). Hal ini
menunjukkan bahwa model regresi
sudah layak untuk memprediksi
pengaruh koordinasi karyawan dengan
efektivitas kerja.
Dengan demikian hasil penelitian ini
menerima hipotesis, yang berarti
koordinasi karyawan berpengaruh
terhadap efektivitas kerja. Dari hasil
penelitian juga didapat bahwa pada PT.
Mastersnow
Indonesia
koordinasi
karyawan berpengaruh positif terhadap
efektivitas kerja.
Dengan membandingkan antara t
hitung dengan t tabel 5,909 lebih besar
dari 2,039, yaitu artinya koordinasi
karyawan
berpengaruh
signifikan
terhadap efektivitas kerja. Artinya,
semakin tinggi koordinasi karyawan
maka akan semakin tinggi pula
efektivitas kerja.
Pembahasan
Berdasarkan jawaban dari 32 responden
maka hasil pengukuran kedua variabel
menunjukkan
bahwa
tidak
ada
karyawan
dalam
penelitian
ini
mempunyai partisipasi pada tingkat
ekstrim (terlalu rendah atau terlalu
tinggi). Hasil uji validitas menunjukkan
semua pertanyaan valid karena r hitung
> r tabel pada taraf signifikansi 5%.
Berdasarkan hasil output reliability
variabel penelitian, dapat diketahui
bahwa kedua variabel tersebut reliabel
dengan cronbach alpha adalah 0,911
atau lebih besar dari 0,50.

Nilai kolmogorov-smirnov dan signifikasi
data dari
variabel X (koordinasi
karyawan) adalah sebesar 0,680 dan
0,745. Dapat kita simpulkan bahwa data
ini terdistribusi secara normal karena p
= 0,745 > 0,05. Untuk Y (efektivitas
kerja) sebesar 0,760 dan 0,610. maka
disimpulkan data ini
terdistribusi
secara normal karena p = 0,610 > 0,05.
Berdasarkan pengujian normal p-plot
disimpulkan bahwa model regresi
memenuhi asumsi normalitas karena
data terlihat menyebar di sekitar garis
diagonal dan penyebaran data searah
mengikuti garis diagonal tersebut.
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis,
maka dapat disimpulkan sebagai
berikut. persamaan regresi sederhana
sebagai berikut Y = 19,292 + 0,790X .
Dari persamaan regresi di atas maka
dapat diinterpretasikan beberapa hal,
antara lain: Nilai Constant (a) =19,292
= konstanta, Nilai konstanta persamaan
di atas adalah sebesar 19,292
menjelaskan bahwa tanpa adanya X
(koordinasi karyawan) maka perolehan
Y (efektivitas kerja) sebesar 19,292.
Nilai b = 0,790 memiliki nilai koefisien
regresi sebesar 0,790. Nilai koefisien
menunjukkan bahwa X (koordinasi
karyawan)
berpengaruh
positif
terhadap efektivitas kerja. Hal ini
menggambarkan bahwa jika terjadi
kenaikan koordinasi karyawan sebesar 1
persen, maka nilai efektivitas akan
mengalami kenaikan sebesar 0,790
dengan asumsi variabel independen
yang lain di anggap konstan.
Dari hasil analisis diperoleh nilai R² =
0,538. Angka ini menunjukkan bahwa
kemampuan
variabel
koordinasi
karyawan dalam menjelaskan atau
memberikan sebagian besar informasi
yang dibutuhkan untuk memeprediksi
variabel efektivitas kerja yang dapat
dijelaskan oleh persamaan regresi
sebesar 53,8%, sedangkan sisanya yaitu
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46,2% dijelaskan oleh variabel lain di
luar persamaan model. Berdasarkan
pengujian hipotesis diketahui t hitung
5,909 lebih besar dari t tabel 2,039,
artinya
koordinasi
karyawan
berpengaruh
signifikan
terhadap
efektivitas kerja. Sehingga semakin
tinggi koordinasi karyawan maka akan
semakin tinggi pula efektivitas kerja
PENUTUP
Kesimpulan
Setelah melakukan pengujian terhadap
kuesioner yang disebarkan pada
karyawan pada PT. Mastersnow
Indonesia, maka penulis memberikan
kesimpulan sebagai berikut:
1. Berdasarkan
hasil
pengujian
hipotesis, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut. persamaan regresi
sederhana sebagai berikut Y =
19,292 + 0,790X. Dari persamaan
regresi di atas maka dapat
diinterpretasikan beberapa hal,
antara
lain: Nilai Constant (a)
=19,292
=
konstanta,
Nilai
konstanta persamaan di atas
adalah sebesar 19,292 menjelaskan
bahwa tanpa adanya X (koordinasi
karyawan) maka perolehan Y
(efektivitas kerja) sebesar 19,292.
Nilai b = 0,790 memiliki nilai
koefisien regresi sebesar 0,790.
Nilai koefisien menunjukkan bahwa
X
(koordinasi
karyawan)
berpengaruh positif terhadap
efektivitas
kerja.
Hal
ini
menggambarkan bahwa jika terjadi
kenaikan koordinasi karyawan
sebesar 1 persen, maka nilai
efektivitas
akan
mengalami
kenaikan sebesar 0,790 dengan
asumsi variabel independen yang
lain di anggap konstan.
2. Dari hasil analisis diperoleh nilai R²
= 0,538. Angka ini menunjukkan
bahwa
kemampuan
variabel
koordinasi
karyawan
dalam
menjelaskan atau memberikan

sebagian besar informasi yang
dibutuhkan untuk memeprediksi
variabel efektivitas kerja yang
dapat dijelaskan oleh persamaan
regresi sebesar 53,8%, sedangkan
sisanya yaitu 46,2% dijelaskan oleh
variabel lain di luar persamaan
model.
3. Dengan membandingkan antara t
hitung dengan t tabel 5,909 lebih
besar dari 2,039, yaitu artinya
koordinasi karyawan berpengaruh
signifikan terhadap efektivitas
kerja. Artinya, semakin tinggi
koordinasi karyawan maka akan
semakin tinggi pula efektivitas
kerja.
Saran
Dari kesimpulan yang dibuat, penulis
menyajikan beberapa saran, antara lain:
1. PT.
Mastersnow
Indonesia
sebaiknya
meningkatkan
koordinasi
sebab
koordinasi
mempunyai
pengaruh
yang
signifikan terhadap peningkatan
efektivitas kerja karyawan
2. Untuk
peneliti
selanjutnya
sebaiknya menambahkan variabel
atau faktor lain dalam menganalisis
Efektivitas kerja Karyawan.
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